
Με αφορούν οι εκλογές του ΣΕΕ; 

Απαντήσεις σε αυτά που (δεν) θα ρωτήσεις… 

Τι είναι το ΤΕΕ;  

Αρκετοί γνωρίζουμε το ΣΕΕ ως τον φορέα που μας 

χορήγησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όμως 

ο ρόλος του ΣΕΕ δεν περιορίζεται σε αυτό. Αποτελεί 

θεσμικό σύμβουλο του αστικού κράτους και συλλογι-

κό φορέα όπου εντάσσονται εργοδότες, στελέχη της 

κρατικής διοίκησης και των μεγάλων επιχειρηματικών 

ομίλων, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί του ιδιωτι-

κού και δημόσιου τομέα, με βάση την επαγγελματική 

–επιστημονική τους ιδιότητα, δηλ. μηχανικοί με δια-

φορετικά και αντίθετα ταξικά συμφέροντα. Δεν υ-

πάρχει ταύτιση συμφερόντων ανάμεσα στον μηχανι-

κό που έμαθε ότι ο μισθός των 700€  είναι πλέον 

“ευκαιρία”, (ενώ τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε  

το όριο της φτώχιας) και τον μηχανικό – διευθυντικό 

στέλεχος κάποιου επιχειρηματικού ομίλου. 

Γιατί να ασχοληθώ με τις εκλο-

γές του ΤΕΕ;  
Είτε  ασχολούμαστε είτε όχι, το ΣΕΕ ασχολείται σίγουρα 

μαζί μας και μάλιστα ενεργά. Είναι απέναντί μας. Έχει 

ενεργό ρόλο στην υλοποίηση της κυβερνητικής-

αντιλαϊκής πολιτικής. Μας επηρεάζει από τον τρόπο 

που θα λαμβάνουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-

τος (βλ. απελευθέρωση επαγγέλματος) και την προω-

θούμενη, μέσω των πιστοποιήσεων, αποσύνδεση του 

πτυχίου από τα  επαγγελματικά δικαιώματά μας, έως 

τις αποφάσεις για τα αποθεματικά του ασφαλιστικού 

μας ταμείου και τη συνταξιοδότηση. Σο ΣΕΕ διαχρονικά 

είναι ταγμένο να υλοποιεί μέχρι κεραίας την κυβερνητι-

κή- αντιλαϊκή πολιτική, σε κάθε τομέα της ευθύνης του. 

Μας επηρεάζει για το αν θα ασκούμε και με τι όρους 

θα ασκούμε το επάγγελμά μας στο μέλλον. 

Στις 3 Νοέμβρη καταδικάζουμε:  

► Σην ηγεσία του ΣΕΕ που όλα αυτά τα χρόνια στήριξε και στηρίζει την κυβερνητική πολιτική η οποία απαιτεί συνεχώς 

θυσίες απ΄τους εργαζόμενους μηχανικούς, μειωμένους μισθούς και συντάξεις, για να ανακάμψουν τα κέρδη των 

επιχειρηματικών ομίλων. 

► Σις καθεστωτικές παρατάξεις που βοήθησαν να περάσει η πολιτική των «μνημονίων διαρκείας» των κυβερνήσεων 

ΝΔ, ΤΡΙΖΑ και ΠΑΟΚ σε βάρος μας. 

► Σην πολιτική της ΕΕ που αποσυνδέει το πτυχίο απ΄τα επαγγελματικά δικαιώματά μας, που επιβάλλει το καθεστώς 

μαθητείας του Μητρώου Σεχνικών Έργων, την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία και τη διάσπαση των πτυχίων των Πο-

λυτεχνείων. 

► Σην πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε σημαιοφόρο των πολεμικών σχεδίων του ΝΑΣΟ στην περιοχή μας. 

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ!   

Οι δυνάμεις μας, τόσο μέσα όσο και έξω από το ΣΕΕ, πρωταγωνίστησε στον αγώνα για υπογραφή υλλογικών υμβά-

σεων Εργασίας με βάση τις ανάγκες μας, ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου και την αντιασφαλιστική πολιτική όλων των 

κυβερνήσεων και της ΕΕ, για να μην περάσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του 

και η πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, ενάντια σε απολύσεις συναδέλφων, απλήρωτη εργα-

σία κ.λπ.  

Η Πανεπιστημονική αποτελεί την φωνή όσων δε μπορούν άλλο να σκέφτονται, με πόσα 

λιγότερα μπορούν να ζήσουν, πόσο περισσότερο μπορούν να δουλεύουν, πόση περισσό-

τερη πίεση μπορούν να αντέξουν.  
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